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Ordenança Fiscal núm. 30 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa l’article 41, del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament 
estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en la piscina 
municipal, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 3 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials 

de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de 
les activitats desenvolupades en la piscina municipal. 

 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del 

servei la (les) piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats 
similars a les que es desenvolupen en la piscina municipal, el preu públic es transformarà 
en taxa. 

 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament 

aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis 
en la piscina municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el 
Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva. 

 
4. Quan els preus públics per serveis en la piscina municipal de caràcter periòdic hagin de 

transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la 
notificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre 
que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i 
l’import del preu públic al que substitueix. 

 
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la 

taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre 
que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general. 

 
ARTICLE 3. OBLIGATS AL PAGAMENT 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què 
es refereix l’article 1. 

 
Article 4. Quantia 
 

4.1 La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

4.2 La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 
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4.3 L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es 

presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior. 
  
4.4.    Es preveu una bonificació del 50% del Preu Públic en els abonaments de temporada 
quan els usuaris del servei siguin persones empadronades a Castellbell i el Vilar. Aquesta 
circumstància s’haurà d’acreditar bé amb un volant d’empadronament, bé amb l’exhibició del 
DNI. En el cas d’abonaments familiars, per gaudir de l’esmentada bonificació, tols els 
membres de la unitat familiar que sol.licitin la prestació del servei hauran d’estar 
empadronats a Castellbell i el Vilar. 
 
4.5.    Es preveu una bonificació per a persones amb disminució física o psíquica, acreditats 
mitjançant carnet de la Generalitat de discapacitat, en relació als preus públics inclosos en el 
concepte A/ Carnets de socis per temporada, d’acord al següent barem: 
  Discapacitat moderada ( 30% al 59%), bonificació del 75% 
  Discapacitat greu i molt greu ( 60% en endavant), bonificació del 100% 
 
4.6.- Les bonificacions establertes en els paràgrafs anteriors son excloents entre elles 
 

Concepte Euros 
A/ Carnets de socis per a temporada  
1) Carnet de soci Individual :  

• 65 anys o més i pensionistes 45,00 
• Adult (entre 16 i 64 anys) 90,00 
• Infantil (entre 3 i 15 anys) 45,00 

2) Carnet de soci Familiar  
a) Per matrimoni / parella de fet :  
• Matrimoni/parella de fet 
• Suplements per a fills : 

105,00 

o Primer fill d’edat entre 3 i 15 anys 37,50 
o Segon fill d’edat entre 3 i 15 anys 30,00 
o Tercer fill en endavant d’edat entre 3 i 15 anys 22,50 

b) Monoparental (cal presentar el carnet que ho acredita)  
• Adult 60,00 
• Suplement per fills :  

o Primer fill d’edat entre 3 i 15 anys 37,50 
o Segon fill d’edat entre 3 i 15 anys 30,00 
o Tercer fill en endavant d’edat entre 3 i 15 anys 22,50 

  
B/ Entrades taquilla  

• Dies Feiners  
o Entrada de 65 anys o més i pensionistes 5 
o Entrada adult (entre 16 i 64 anys) 8 
o Entrada infantil (entre 3 i 15 anys) 6 
o Entrada passeig 2 

• Dissabtes i festius  
o Entrada de 65 anys o més i pensionistes 7 
o Entrada adult (entre 16 i 64 anys) 10 
o Entrada infantil (entre 3 i 15 anys) 8 
o Entrada passeig 2 
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Disposició final 
 

La present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 26 d’octubre de 2016 i que ha que ha quedat definitivament aprovada i 
començarà a  regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP i es 
mantindrà vigent mentre no s’acordi la  modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 
Diligència.- per fer constar que s’han incorporat les modificacions aprovades 
definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió de data 29 d’octubre de 2013. 
 


